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Övriga närvarande

Roland Persson, enhetschefAME § 140
Bengt Mattsson, IFO § 140
Mats Tillander, tj enhetschef §§ 129-134
Johan Thylén,chef utvecklingsenheten § 136
Kjell Hjalmarsson, ekonomichef§ 139
Jonas Malm, ekonom § 139
Sven Laureil,Skaftö Öråd § 141
Kent Juvén, Skaftö Örâd § 141
Mikael Johansson, näringslivschef§§ 137, 141
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ÄRENDEN TILL KOMMUNSTYRELSEN

§ 129

MOTION OM LADDSTOLPARFÖR ELBILAR
Dnr: LKS 12-143-537

Inge Löfgren (MP) har i en motion föreslagit att kommunen installerar laddstolpar för att

underlätta övergången tillelbiiar.

För några år sedan ändrades lagstiftningenså att det nu är möjligt att Lipplåta allmän plats
(Lex. gatuparkering)tilluppställning av fordon för laddning av bilbatteri.Uppställning på en

sådan plats bör inte överstiga den tid det tar att ladda, dvs. inte parkeringunder stor del av en

dag.

Det finns elnätsbolag som i andra kommuner monterat upp laddningsstolparsom detta bolag
ansvarar för och sköter. Laddning i dessa fall är då förknippad med en avgift. I Lysekils
kommun är Leva i LysekilAB nätägare.

Beslutsunderlag

Motion från Inge Löfgren (MP) 2012-04-18
Kommunfullmäktigesprotokoll 2012-04-26, § 63
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-08-31

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigeuppdrar åt Leva i LysekilAB att Lltreda frågan om laddstolpar.

Kommunfullmäktigeär beredd att upplåta mark för laddstolpar

Kommunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning till vad som framkommit i beredningenanse

motionen besvarad.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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§ 130

MOTION OM INRÄTTANDEAVAVSTÄLLNINGSPLATS
Dnr: LKS 11-234-514

Sven-Gunnar Gunnarsson (S) har i en motion föreslagit att kommunen inrättar en

axrställningsplats för nyttotrañk invid bensinstationeni Brodalen.

Komlnunstyrelsenbeslutade2011-10-05 § 167 att återremittera ärendet för komplettering.

Lysekilskommun äger markmellan bensinstationenoch länsväg 162. På dei av ytan har en

informationstavlasatts upp. Det finns även ett intresse från Rambo AB att sätta upp en

återvinningsgård inom området.

Avställnings»eller uppställningsytoi* for nyttotrafikbör för att fungera vara relativt stora.

Kostnad for att iordningsställa en grusad yta uppgår till ca 150 kr/m2.

Bygglov krävs för en ttppställningsplats. Inga medel finns anslagna för denna typ av åtgärd.

Om behovet är lokalt bör kommunen istället anencleraut lämplig marktilldessa företag. Det

bör inte vara ett kommunalt åtagande att anordna uppställningsplatser för mer permanent bruk
för lokala företag. Behovet for externa företag bedöms inte som stort och kan lösas med

tillfälliguppställning inom befintligaindustriområden.

När planarbetetfor industriområdetHallinden västra är avslutat kan markupplåtas eller säljas
för uppställning av lastbilar.Del av en industrigata kan breddas något så att fordon kan

parkera längs med gatan. I befintliga industriområden finns delar av gator som kan nyttjas för

tillfälliguppställning.

Beslutsunderlag

Motion från Sven-GunnarGunnarsson (S) 2011-05-25
Kommunfullmäktigesprotokoll 2011-05-26, § 84
Samhällsbyggnadsföivaltningenstjänsteskrivelse 201 1-08-31

Ledningsutskottets protokoll 2011-09-14, § 102
Kommunstyrelsens protokoll 2011-10-05, § 167
Samhä1lsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-09-10

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Konnnunfullmäktigebeslutaratt med hänvisning till samltällsbyggnadsforvaltningens
tjänsteskrivelse avslåmotionen.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
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§131

MEDBORGARFÖRSLAGOM ATTANORDNA EN BUSSLINGA IN PÅ
SKANDIAVERKENSGÅRD
Dnr: LKS 12-76-311

Per Stemos och Bengt Thoren, Lysekilföreslår i ett medborgarförslag att kommunen anordnar

en busslinga in på Skandiaverkensområde för att lämna och hämta gymnasieelever.

Kommunfullmäktigesordförande har överlämnat medborgarförslagettillkommunstyrelsen
för besvärande.

i februari 2012 togs den nya gymnasieskolan i bruk. En ny skolskjutshållplatshade då
anordnats på Norra Drottninggatan. Inledningsvis var trafiksituationenoklar och förvillelsen

stor om var bussarna skulle stanna och hur eleverna skulle gå mellan hållplatsoch skola.
Detta har succesivt förbättrats och trafiksituationenbedöms nu som acceptabel. Området ses

kontinuerligt över och beredskapenatt genomföra mindre kompletterande åtgärder är stor.

Förvaltningen har studerat möjligheten att anlägga en samlad busshållplats,se bif. karta, på
parkeringsplatsenframför Posten/Socialkontoret.Denna yta är kommunal markoch används
för parkering.Kostnaden för att anlägga busshållplatsenhar bedömts till 1600 tkr. Enligt
förslaget ryms tre hållplatseri varje riktning,vilketinte ger ett hållplatslägeför varje buss. Att

skapa ett läge för varje buss är önskvärt men inte Inöjligt. Ianspråktagande av denna mark
innebär att ett stort antal p-platser försvinner. I kontakter med Västtrafikhar framkommit att

detta förslag till lösning inte är optimalt.

Detaljplanearbetetför Norra Hamnen (Skandiaverksområdetmm) har påbörjats. Ett av målen

med detta planarbcteär att förbättra kommunikationengenom området för bla. fotgängare
och cyklister.

Frågan om ny busshållplatsför gymnasieelevemabör hållasunder uppsikt. Om situationen
blir sämre bör frågan prövas i investeringsbudget.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Per Stenros och Bengt Thorén, Lysekil2012-03-08
Kommunfullmäktigesprotokoll 2012-03-29, § 51

Samhällsbyggnadsföivaltningenstjänsteskrivelse 2012-08-30

Ledningsutskottets förslag tillkommunstyrelsen

Kommunstyrelsenbeslutaratt med hänvisning tillvad samhällsbyggnadsförvaltningenanfört

anse medborgarförslagetbesvarat.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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§ 132

MEDBORGARFÖRSLAGOM TRAFIKPÅ GAMLA STRANDGATAN
Dnr: LKS 12-168-510

Bengt Thoren och Birgitta Axelsson, Lysekilhar lämnat in ett medborgarförslag om

trafikföringenpå Gamla Strandgatan.

Kommunfullmäktiges ordförande har överlämnat medborgarförslagettillkommunstyrelsen
för besvarande

Förslagsställarnavillenkelrikta Gamla Strandgatan så att trafik endast tillåts söderut på del av

gatan samt anlägga gupp för att dämpa hastigheten.

Gamla Strandgatan är smal, ca 3 m bred, samt trañkregleradmed ”motorfordonstrañk
förbjuden, gäller ej fordon med tillstånd”. Gatan inbjuder inte tillhöga hastigheter. Kortvarig
uppställning av fordon i- och urlastning är möjlig,dock inte parkeringeftersom det inte är

möjligt att passera uppställda fordon.

En enkelriktningav gatan innebär att cyklister inte får färdas i båda riktningama. Detta anser

förvaltningen vara en olämplig lösning.

Enligt förvaltningens uppfattning är det inte rimligt att anlägga gupp på Gamla Strandvägen.
I Lysekilskommun finns det flera gator och områden där denna typ av åtgärder är mer

motiverade med hänsyn till trafiksäkerheten.

Nuvarande trafikreglerbedöms fungera väl. Om gatan trafikeras av fordon som saknar
tillståndär detta en fråga för polisen.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Bengt Thoren och Birgitta Axelsson, Lysekil2012-05-02
Kommunfullmäktigesprotokoll 2012-05-24, § 83
Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-08-31

Ledningsutskottets förslag tillkommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutaratt avslå medborgarförslaget om trafik på Gamla Strandgatan

Beslutet skickas till

Konnnunstj/relsen.
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§ 133

FÖRSÄLJNINGAV INDUSTRIOMRÅDEGRÖNSKULT
Dnr: LKS 12-340-253

Detaljplanen för Grönskults industriområde vann laga kraft i oktober2008. Eftersom kalkyler
visat på höga investeringskostnader*och därmed högt pris för markenhar utbyggnaden inte

genomförts. Detaljplanen innehåller29 500 m2 tomtmarkmed inriktning industri, hantverk,
lager etc. Kommunen är markägare.

Enligt Kommunfullmäktigeskommande (ärendet återremitterat) regler för försäljning bör

denna typ av mark säljas genom ett anbudsförfarande. Försäljningen baseras då på antagen
detaljplan och ett upprättat förslag till exploateringsaxrtal.

Enligt förslaget till regler fastställerkommunfullmäktigeett lägsta-pris for markensamt

delegera): tillkommunstyrelsen att anta anbudsgivare. Här motsvarar föreslaget pris det
bokförda värdet för den aktuella marken inkl. planläggningskostnader.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-09-14

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktigebeslutaratt sälja Grönskults industriområde genom anbudsforfarande.

Kommunfullmäktigebeslutaratt priset inte får understiga det bokförda värdet.

Kommunfullmäktigeuppdrar åt kommunstyrelsen att anta anbudsgivare.

Beslutet skickastill

Kommunstyrelsen
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§134

TOMTPRIS FÖR KOMMUNFÖRRÃDEN,SLÄTTEN1:339
Dnr: LKS 12-337-253

Detaljplanen för kommunforråden, Slätten 1:339 m fl. fastigheter, antogs av kommun-

fullmäktige 2012-03-29. Beslutet överklagades,men bedömningenär att planen inom kort

kan vinna laga kraft.

Det finns ett stort intresse för industrimarki området. För att kunna sälja markmåste planen
först vinna laga kraft och därefter fastighetsregleras.Konamunen äger inte all mark inom

planen men tvâ fastigheter kan tillskapasnu.

Våren 2012 fastställde kommunfullmäktigemarkpriset inom Dalskogen 3 till 370 kr per m2.

Tomterna i kommunförrådstomten är olika stora och har olika lägen. Tomt 2 har skyltlägemot

länsväg 162 och är på ca 1 500 m2. Tomt 1 är på ca 6 500 m2 och ligger mer undanskymt.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningenstjänsteskrivelse 2012-09-14

Ledningsutskottets förslag tillkommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer,under förutsättning att detaljplanen för slätten 1:339 vinner

laga kraft, priset för tomt 1 och tomt 2 till 500 kr per m2

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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ÖVRIGA ÄRENDEN

§ 135

MILJÖDEPARTEMENTETREMISS - PM FLYTTNINGAVBÅTAR OCH
SKROTBÅTAR
Dnr: LKS 12-273-429

Lysekilskommun har fått rubricerad remiss för yttrande tillMiljödepartementet.
I promemorian föreslås en ny lag där Regeringen får meddela föreskrifter om rätt for en

myndighet eller kommun att flyttaen båt om det behövs for bLa. skydda människors hälsa
och miljön och undvikamateriella skador.

Remissvaren ska vara Miljödepartementet tillhandasenast den 30 september.

Beslutsunderlag

Promemoriaom flyttningav båtar och skrotbåtar, miljödepartementet
Remiss, miljödepaitementet2012-07-06
Samhällsbyggnadsforvaltningenstjänsteskrivelse 2012-07-1 1
Miljö- och byggnadsnämndensprotokoll 2012-08-23, § 162

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet avger ;tittande till Iniljödepartementet i enlighet med miljö- och
byggnadsnämndensbeslut2012-08-23, samhällsbyggnadsföivaltningenstjänsteskrivelse
2012-07-11 och hamnchefens tjänsteskrivelse.

Beslutet skickastill

Miljödepartementet
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljö-och byggnadsnämnden
Hamnchefen
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§ 136

SKRIVELSEANGÅENDE FASTIGHETENLYSE/FISKEBÄCK2:79
Dnr LKS 12-61-260

Jan-Ingvar Ström, Lysekil,har i en skrivelse daterad 2012-02-28 ställt ett flertal frågor
relaterade till fastigheten Lyse-Fiskebäck2:79.

De frågor som lyfts berör omständigheter kring en tillfaitsvägtill fastigheten som tillkommit
under senare tid, frågor kring en stengärdesgård, en gångstig, en infiltrationsbäddsamt varför
kommunen tidigare ej agerat i ärendet.

Den väg som anlagts till fastigheten har inte, från kommunen, lämnats något särskilt tillstånd
för. Fastighetenhar dock genom gemensamhetsanläggning,Lyse-FiskebäckGA:9,rätt till
befintligväg med vändplan, enligt kartbilaga,som ansluter till fastighetens norra del. Att

fastigheten skall ha en tillgängligtillfartsvägses från utvecklingsenheten som naturligt och

frågan gällande huruvida ett servitut for vägen måste formaliseras eller om den befintliga
gemensarnhetsanläggningenkan anses vara tillräckligkommer att kontrolleras snarast.

Gällande markinfiltrationsbäddensom anlagts inom fastigheten så kan utvecklingsenheten
konstatera att erforderliga tillstånderhållits ifrån rniljöenheten. Gällande dess placeringså har
inmätning utförts och det har konstaterats av avluftningsanordningenär belägen inom
fastigheten och att det dessutom finns ett förmånsservitut avseende avlopp åt nordväst vilket
sammanfallerväl med den nya placeringen.

När det kommer till frågorna gällande trädfallningså kan det konstateras att sådan får utföras
dels i anslutning tillavloppsanläggningenoch dels för att anlägga tillfartsvägen,rensa

befintligtdike, mm, någon erinran kring detta föreligger således ej. När det kommer tilldet
nnderdimensioneraderör som används som avvattningstrummaunder vägen så har det
kommit till tttvecldingsenhetenskännedom att detta kommer att åtgärdas inom kort, trumman

bör lämpligen vara minst 300 mm i diameter for att säkerställa dess funktion.Kommunen är

dock inte väghållarefor vägen och är således inte heller ansvarig för dess underhåll och drift.

Den gångstig som enligt Ström funnits i 70 år, bedöms ha gått över fastigheten Lyse-
Fiskebäck2:79 och således har den, av fastighetsägaren, kunnat stängas av. Gällande ny
dragning av gångstig så skall det beaktas att det anlagts en väg i direkt anslutning öster om

berörd fastighet.

Gällande stengärdesgårderl så är det en fråga fastighetsägarnaemellan och utvecklingsenheten
avser inte att tolkaägarförhållandena.

Beslutsunderlag

Sarnhällsbyggnadsforvaltningen/Utvecklingsenhetentjänsteskrivelse 2012-09-18
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Ledningsutskottets beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskottbeslutaratt lämna svar tillJan-Ingvar Ström i enlighet
med vad s01n anförts av samhällsbyggnadsfowøaltningcn.

Besiutet skickas till

Jan-Ingvar Ström
Samhallsbyggnadsförvaltningen/Utvecklingsenheten
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§ 137

UPPFÖLJNING AVENKÄT FRÅN NÄRINGSLIVETSREGELNÄMND
Dnr: LKS 12-283-149

Näringslivsenheten har fått i uppdrag att tillsammansmed samhällsbyggnadsförvaltningen
uppdatera Näringslivets Regelnämnds (NNR) hemsida. Enligt uppgift från dessa kan man inte

uppdatera uppgifterna löpande. Däremot så kommer NNR att göra en uppföljning av

undersökningen som kommer att skickas ut tillkommunerna i början av oktober. Resultatet av

den nya undersökningen kommer att läggas ut på NNR's hemsida 2013.

Beslutsunderlag

Näringslivsenhetentjänsteskrivelse 2012-08-20

Ledningsutskottets beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott ger näringslivsenheten i uppdrag att se tillatt samtliga
uppgifter om kommunens service tillNäringslivets Regelnänmds återges på ett skyndsamt
och korrekt sätt i enkäten.

Beslutet skickastill

Näringslivsenheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 138

SAMMANTRÄDESKALENDER2013 - FÖRSLAG
Dm: LKS 12-329-006

Kommunledningskontorethar utarbetat förslag tillsammanträdeskalenderför 2013 för

kommunledningsutskottet,komnmnstyrelsen och kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Nämndsekreterarens tjänsteskrivelse 2012-09-10

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet beslutaratt komplettera kalendern med datum för sammanträdenmed

samhällsbyggnadsfoüzaltningen,planärenden.

Beslutet skickastill

Kommunledningskontoret
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§ 139

BEGÄRAN OM TILLÄGGSANSLAG FÖR OMBYGGNADAV

KRONBERGSSKOLAN OCH GULLMARSSKOLAN

Fastighetsenhetenhar länmat in begäran om tilläggsanslagför ombyggnad av

Kronbergsskolanoch Gullmarsskolan.
I igångsättningstillståndetsom gavs 2012-08-22 så ingår den ime ombyggnadenav skolan

men för att lösa utemiljönoch trafiksituationenså finns det ett antal delar som är

ofinansierade.
Fastighetsenhetens förslag till finansieringär att de får omprioritera pengar från eftersatt

underhållunder 2012 och genomföra eftersatta underhållsprojektunder 2013 istället.

Beslutsunderlag

Fastighetsenheten tjänsteskrivelse 2012-09-12

Ledningsutskottets beslut

Ledningsskottet beslutaratt återremjttera ärendet.

Ledningsutskottet beslutaratt kalla fastighetschefentillmöte den 26 september for

redovisning av begäran av tilläggsanslag.

Beslutet skickas till

Fastighetschefen
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MUNTLIGA FÖREDRAGNINGAR

§ 140

LOKAL LEDNINGSGRUPP

Roland Persson, enhetschef AME rapporterar från verksamheten.
I nuläget är 62 personer inskrivna i olika arbetsmarknadspolitiskaprojekt.
I den dagliga verksamhetenär 64 personer inskrivna inom Lagen om stöd och service till

vissa funktionshindrade(LSS) och inom socialtjänstlagen (SoL) är 24 personer inskrivna.

Bengt Mattsson, IFO, informerarkring arbetet om försörjningsstöd, asylboendetpå
Badhusbergetoch arbetet runt invandringenav Somalier.

Båda enheterna framhålleratt de har bra kontakter med arbetsförmedlingen.

Inför' extra sammanträdemed kommunstyrelsen den 17 oktoberkommer ledamöterna att få

ta del av presentationer bl.a. om arbetsmarknadsenhetensoch individ- och familje-
omsorgens verksamheter.

Ledningsutskottets beslut

Ledningsutskottet antecknar informationen.

JUSTERING Sig) :
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§ 141

SKAFTÖÖRÅDS PROJEKTsKÄDnnÅLAN, GRUNDSUND OCH
UTVECKLINGSPLANFÖR SKAFTO
Dnr LKS 09-483-259

Kent Juvén och Sven Laurell från Skaftö Öråd är inbjudna för att informera om projekt
Skäddhålanoch utvecklingsplanen för Skaftö.

Kent Juvén informerar om arbetet med projektet Skäddhålan.De har skickatut

anbudsförfrågan tillett antal bryggbyggare och om de erhåller de pengar föreningen har
ansökt om hos Leader Ranrike så kan den första delen av bryggan börja byggas i mars/april
2013. SkäddhålansVännerhar fått byggnadslovav kommunen men det finns ett förbehållatt

de måste ha ett markavtalav kommunen som styrker att de får lov att använda markentilldet

ändamål som är tänkt.

Sven Laurell redogör för arbetetmed utvecklingsplanenoch handlingsplanen.De kommer att

göra en ny ansökan tillVästra Götalandsregionen om stöd till regionala utvecklingsprojekt.
Näringslivsenhetenkommer att vara behjälpligmed kontaker' för denna ansökan.

Ledningsutskottet beslutar

Ledningsutskottet beslutaratt ge samhällsbyggnadsforvaltningeni uppdrag att ta fram ett

arrendeavtal för markendär bryggan ska byggas.

Ledningsutskottet beslutaratt frågan om framtida skötsel av Skäddhålairska behandlas i
särskild ordning.

Beslutet skickas till

Skaftö Öråd
Samhällsbyggnadsförvaltning

 

JUSTERING Sign:
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